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 نگرند. .....حقوق دانانی که با دید فردگرایی به حقوق کار می  .0
 دانند.الف( این رشته از حقوق را قواعد حاکم بر قرارداد کار می 

 دانند.این رشته از حقوق را قواعد حاکم بر نیروی کار می (ب
 دانند.این رشته از حقوق را قواعد حاکم بر روابط کار می (ج
  دانند.این رشته از حقوق را قواعد حاکم بر انجام کار برای دیگری می (د

 شود حقوق کار جنبه امری دارد؟چرا گفته می  .7
 است.چون چون دارای جنبه اجبار و الزام  (ب چون در آن امر و دستور وجود دارد. (الف 

  چون تراضی برخالف آن مجاز نیست. (د کند.چون یک طرف آن کارفرماست که امر می (ج
 کدامیک از این جمالت در زمینه رابطه حقوق کار و تأمین اجتماعی صحیح است؟  .9
 اجتماعی وجود ندارد.هیچ نقطه اشتراکی بین حقوق کار و تأمین  (ب حقوق کار و تأمین اجتماعی رشته واحدی هستند. (الف 

  های حقوق کار و تأمین اجتماعی کاماًل مشابه است.هدف (د های حقوق کار و تأمین اجتماعی در مواردی مشابه استهدف (ج
 کدامیک از این عوامل موجب دخالت دولت در روابط کار شد؟  .4
 داری های فلسفی و اجتماعی قرن نوزدهم از نظام سرمایهانتقاد مکتب (الف 

 انتقاد برخی از حقوق دانان از اصل آزادی قراردادی (ب
 افزایش تمرکز سرمایه در صنایع و بازرگانی در قرن نوزدهم (ج
  همه عوامل یادشده. (د

 ترین قانون حاکم بر روابط کارگر و کارفرما چه بود؟تا پبش از پیروزی انقالب اسالمی مهم  .7
 8221قانون کار مصوب  (ب 8231الف( قانون کار مصوب  

  8233قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب  (د 8232ها مصوب قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه (ج
 ترین قانون حاکم بر روابط کارگر و کارفرما چیست؟مهم در حال حاضر  .1
 8231قانون کار مصوب مجلس شورای اسالمی  (ب 8231الف( قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام  

  8231قانون کار مصوب مجلس شورای اسالمی  (د 8231قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام  (ج
 اند از:ترین منابع داخلی حقوق کار به ترتیب عبارتمهم  .2
 ها و رویه قضایینامهها و آیین الف( قانون اساسی، قوانین عادی، تصویب نامه 

 هاها و آیین نامهقانون اساسی، قوانین عادی، عرف، رویه قضایی تصویب نامه (ب
 هاها و آیین نامههای جمعی کار، تصویب نامهقانون اساسی، قوانین عادی، پیمان (ج
  هاها و آیین نامهقانون اساسی، قوانین عادی، عرف و عادت شغلی، تصویب نامه (د

 های سازمان بین المللی کار صحیح است؟« مقاوله نامه»کدامیک از این تعاریف درباره   .9
 های این سازمان است.مقاوله نامه، مقدمه توصیه نامه (الف 

 های این سازمان است.مقاوله نامه، مکمل توصیه نامه (ب
 کشورهای عضو است.مقاوله نامه سندی است که نیازمند تصویب مقام صالحیت دار  (ج
  .نیست (د



 

 

 72/01/0932: یختار باسمه تعالی

 09:91ساعت:    32 -39یلیسال اول تحص یمترم ن یانآزمون پا

 041کد آزمون:  یرشته: فقه و حقوق اسالم درس: حقوق کار

 یقهدق 27مدت زمان:  سروستانییعیشف یماستاد: ابراه ............................................نام و نام خانوادگی: 
 4 / 7 صفحه: نمره 09بارم:  شماره دانشجویی: .............................................

 باشد. یم یسوال تست 72 یآزمون دارا
 

 

2 

 

 های ذیل برای تشخیص مفهوم حقوقی کارگر اهمیت بیشتری دارد؟کدامیک از مالک  .3
  تبعیت حقوقی (د چگونگی تعیین مابه ازا (ج دریافت مابه ازا (ب الف( طبیعت کار 

 ارائه شده است؟« کارگر»در قانون کار جمهوری اسالمی چه تعریفی برای   .01
 .کندکارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می (الف 

السییعی اعم از مزد، حقوق، سییوم سییود و سییایر مزایا به درخواسییت کارفرما کار کارگر از لحاظ این قانون کسییی اسییت که به هر عنوان در مقابل دریافت ح  (ب
 کند.می

 کند.کارگر از لحاظ این قانون کسی است که تحت نظارت کارفرما و با دستور او در مقابل دریافت مزد کار می (ج
  کند.کارگر از لحاظ این قانون کسی است که تحت نظارت کارفرما و در مقابل دریافت مزد کار می (د

 قانون کار، کارفرما کسی است که: 3بر اساس ماده    .00
 سرمایه و وسایل کار دارد، ولی نیروی کار ندارد. (الف 

 طرِف قرارداِد کار یا رابطه کارگری است. (ب
 کند.کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت ح  السعی کار می (ج
  .کندکارگر به دستور و یا به حساب او کار می (د

 کدامیک از جمالت ذیل درباره تعهدات نمایندگان کارفرما در قبال کارگران صحیح است؟  .07
 گیرند.کارفرما مسئول کلیه تعوداتی است که نمایندگان او در قبال کارگران به عوده می الف( 

 کارفرما در صورتی که نمایندگان او خارج از اختیارات خود تعودی بنمایند، مسئول نیست. (ب
 گیرند، نیست.کارفرما به هیچ وجه مسئول تعوداتی که نمایندگان او در قبال کارگران به عوده می (ج
  اند.کارفرما تنوا مسئول تعوداتی است که نمایندگانش با اجازه او در قبال کارگران به عوده گرفته (د

 تغییرات حقوقی ایجادشده در وضعیت مالکیت کارگاه چه تأثیری بر روابط کار دارد؟  .09
 بر قرارداد کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته، مؤثر نیست. (الف 

 به طورکلی بر قرارداد کارگران هیچ تأثیری ندارد. (ب
 کارفرمای قبلی مسئول همه تعودات کارگاه خواهد بود. (ج
  کارفرما جدید هیچ تعودی در برابر کارگران قبلی نخواهد داشت. (د

 بر اساس قانون کار جمهوری اسالمی چه کسانی مشمول قانون کارند؟  .04
 کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان (الف 

 کلیه کارگران، کارفرمایان، کارآموزان و نمایندگان آنان (ب
 هاکارگران، کارفرمایان، کارآموزان و نیز کارگاهکلیه  (ج
  هاکلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و کارگاه (د
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 کدام دسته از کارآموزان مشمول مقررات کار هستند؟  .07
 ینند.بمیهای آزاد آموزشدر مراکز کارآموزی و یا آموزشگاهکلیه کسانی که برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء موارت برای مدت معین  (الف 

ارآموزی توأم با کای خاص برای مدت معین که زاید بر سیه سیال نباشد، در کارگاهی معین بهافرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفه (ب
 کار اشتغال دارند.

غال کارآموزی توأم با کار اشیییتای خاص برای مدت بیش از سیییه سیییال، در کارگاهی معین بهکارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفهافرادی که به موجب قرارداد  (ج
 دارند.

ال تغکارآموزی اشییینمایند و برای مدت سیییه سیییال در کارگاهی معین بهای خاص به مراکز کارآموزی مراجعه میهمه داوطلبانی که به منظور فرا گرفتن حرفه (د
  دارند.

 ؟نیستندهای ذیل از موارد استثنای شمول قانون کار کدامیک از گروه  .01
 های دولتیها و کارخانهکارگران شاغل در کارگاه (ب اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری (الف 

  وابسته به آنواکارکنان نوادهای انقالبی و واحدهای  (د اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی (ج
 های خانوادگی در چه شرایطی از شمول قانون کار خارج هستند؟کارگاه  .02

 انجام کار توسط صاحب کار همراه با همسر و فرزندان (ب وجود رابطه خویشاوندی نزدیک یا رابطه همسری (الف 
  همه موارد یادشده (د عدم حضور فرد دیگری غیر از اعضای خانواده (ج

 ؟«قرارداد کار قرارداد الحاقی است»شود چرا گفته می  .09
 چون این قرارداد به دیگر قراردادهای حقوقی ملح  شده است. (الف 

 چون این قرارداد به دیگر قراردادهای مرتبط با کار انسان ملح  شده است. (ب
 شود.میای خاص ملح  چون کارگر با این قرارداد به کارگاه یا کارخانه (ج
  شود.چون کارگر با این قرارداد به شرایط از پیش تعیین شده ملح  می (د

 های ذیل برای تشخیص قرارداد کار از قرارداد مقاطعه کاریکدامیک از مالک  .03
 مقاطعه کار، متعود به نتیجه است، ولی کارگر جز تعود وسیله تکلیف دیگری ندارد. (الف 

 شود، ولی مزد کارگر بر حسب زمان انجام کار.بر حسب نتیجه کار پرداخت می اجرت مقاطعه کار (ب
 مقاطعه کار در انجام کار خود دارای استقالل است، ولی کارگر از استقالل برخوردار نیست. (ج
  کنند، ولی کارگران برای یک کارفرما.مقاطعه کاران برای کارفرمایان متعدد کار می (د

 ؟شودنمیقانون کار جمهوری اسالمی کدامیک از این موارد از شرایط صحت قرارداد محسوب  9بر اساس ماده   .71
 مشروعیت مورد قرارداد (ب مکتوب بودن قرارداد (الف 

  عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین (د معین بودن موضوع قرارداد (ج
 دیدگاه قانون کار جمهوری اسالمی درباره کتبی یا شفاهی بودن قرارداد کار چیست؟  .70

 در هر حال باید کتبی باشد. (ب تواند کتبی یا شفاهی باشد.در هر حال می (الف 
  باشد. در قراردادهای بیش از سی روز باید به صورت کتبی (د در قراردادهای بیش از سه سال باید به صورت کتبی باشد. (ج

 نگرفته است؟کدامیک از ضمانت اجراهایی که در حقوق مدنی برای شرایط انعقاد قرارداد مقرر شده در حقوق کار مورد توجه قرار   .77
  هر دو مورد ب و ج (د قابلیت فسخ قرارداد (ج عدم نفوذ قرارداد (ب بطالن قرارداد (الف 
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 در قانون کار جمهوری اسالمی چند نوع قراردادکار پیش بینی شده است؟  .79
 دو نوع: قرارداد کاِر مدت موقت و قرارداد کاِر مدت غیرموقت (الف 

 دو نوع: قرارداد کار مدت معین و قرارداد کاِر کار معین (ب
 قرارداد کاِر کار معینسه نوع: قرارداد کاِر مدت موقت و قرارداد کاِر مدت غیرموقت و  (ج
  سه نوع: قرارداد کاِر مدت موقت و قرارداد کاِر مدت معین و قرارداد کاِر کار معین (د

 به کدامیک از موارد تعلیق قرارداد کار به سبب امور مربوط به کارگر در مبحث تعلیق قانون کار جمهوری اسالمی اشاره شده است؟  .74
 های بدون حقوق، توقیف کارگرمرخصی آموزشی و مرخصیانجام خدمت وظیفه،  (الف 

 های بدون حقوق، بیماری کارگرانجام خدمت وظیفه، مرخصی آموزشی و مرخصی (ب
 انجام خدمت وظیفه، مرخصی آموزشی، بیماری کارگر و مرخصی بارداری و زایمان (ج
  مرخصی زایمانانجام خدمت وظیفه، مرخصی آموزشی، بیماری کارگر، اعتصاب و  (د

 ...«هر نوع تغییر عمده از طرف کارفرما در شرایط کار »قانون کار جمهوری اسالمی،  72براساس ماده   .77
 شود.ممنوع است و موجب ایجاد ح  فسخ قرارداد کار برای کارگر می (الف 

 شود.ممنوع است و موجب ایجاد ح  تعلی  قرارداد کار برای کارگر می (ب
 تنوا با رضایت کارگر امکان پذیر است. (ج
  تنوا در صورت اعالم قبلی به کارگر جایز است. (د

 قانون کار اضافه شده است؟ 72به موارد پایان کار مذکور در ماده « قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری»کدامیک از موارد ذیل با تصویب   .71
 که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.فسخ قرارداد به نحوی  (الف 

 کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی (ب
 انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن. (ج
  پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است. (د

 که کارفرما موظف است به هنگام اخراج موجه کارگر به او پرداخت کند، چیست؟« حق سنوات»مراد از   .72
 مطالبات و حقوق سنوات گذشته کارگر (ب مطالبات و حقوق سنوات باقی مانده از قرارداد کارگر (الف 

  ماه آخرین حقوق کارگر به نسبت هر سال سابقه کارمعادل یک  (د معادل دو ماه آخرین حقوق کارگر به نسبت هر سال سابقه کار (ج
 

 .            یدباش یروزموف  و پ


